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  العالقة بین المتابعة الدفاعیة الناجحة ونتیجة المباراة بكرة السلة

  بحث وصفي
  على بعض أألندية لفئة المتقدمين

  
  الباحث

  ثامر حماد رجه
  البحثخص لم

تناول الباحث أهمية المتابعة الدفاعية وعالقتها بنتيجة المباريات فـي لعبـة كـرة السـلة         
التي تؤدي إلى الحصول على نتـائج مرضـية أثنـاء     والتعرف على اإلمكانيات والتطورات

وتعد مسالة إتقان المهارات الدفاعيـة  .المباريات وتساعد على تطور وتقدم في هذه المهارات 
وتطبيقها بشكل صحيح مهمة ألنها سوف تؤدي وبال شك الى األفضـل لتحقيـق الفـوز فـي     

لرئيسة التي تساعد على نجـاح هـذه   إضافة إلى ذلك التأكيد على النقاط األساسية وا.المباراة 
المهارة من حيث اتخاذ المكان المناسب أثناء المباراة والقفز عاليـاً لالسـتحواذ علـى الكـرة     

ومن خالل ذلك تبين للباحث وجـود  . واالنتباه وسرعة رد الفعل لدى الالعبين واللياقة البدنية 
ائج االندية من خـالل الجـداول   عالقة ذات داللة إحصائية ومعامل ارتباط عالي واضح مع نت

المبينة في البحث والمعادالت اإلحصائية المطبقة على النتائج التـي حصـلت عليهـا الفـرق     
  . المشاركة 

  
Abstract 

     The research takes the importance of defense continuation and it's 
relationship with the result of Basket ball game and identification the 
abilities and developments which leads to obtain the acceptable results 
that help in progressing this skill. The fluency of defense skills apply 
them in a correct way will lead to win in the game certainly as well as 
notice the basic and main steps that lead to success this skillful in taking 
the suitable place during the game in jumping highly to get the ball and 
paying attention, reaction and fitness of players. All that makes the 
researcher finds statistical relationship and clear highly correction 
coefficient during the tables found in the research and statistical equation 
applied on results which obtained from participating teams. 
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  :ـ التعريف بالبحث١
  :المقدمة وأهمية البحث ١ـ١

مختلفة ومن فروعهـا األلعـاب   أن الرياضة في تطور مستمر حالها حال بقية العلوم ال        
الرياضية الفردية والفرقية حيث إن هذا التطور نابع من الدراسات العلمية والتطبيقيـة وكثـرة   
التجارب والبحث المتواصل ، أذ أصبحت في كل وهلة هنالك طفرة نوعية لم تسبق لها بمثيـل  

علمـاء والدارسـون   وعندما نتكلم عن كرة السلة فالرقي قد شمل هذه اللعبـة حيـث بـدا ال   . 
والباحثون في هذه اللعبة أيجاد أدق التفاصيل التي من شـأنها الوصـول بهـا إلـى أفضـل      

وتعد المتابعة الدفاعية احد مهارات كرة السلة التي تتطلـب مـن الفريـق عمـال     . المستويات
جماعياً يشترك اشتراكا فعليا ومتناسقا لالستحواذ على الكرات المرتدة حتـى التكـون هنـاك    
فرصة ألعضاء الفريق المهاجم أالستحواذ على الكرة المرتدة من منطقة الهدف وإعادتها مـرة  
أخرى وهذا مما يقلل من احتماالت التهديف ، وعليه تمكن أعضاء الفريق المـدافع مـن أداء   

  . هجوم سريع وتسجيل النقاط لكونها تزيد من فرص النجاح 
ولغـرض  . بين المتابعة الدفاعية ونتائج المباريـات مما دعى الباحث إلى إيجاد العالقة       

االرتقاء بمستوى المدربين والالعبين في تطبيق هذه المهارة وتحقيق الفوز أو الحفـاظ علـى   
  .النتيجة في المباراة

  : مشكلة البحث ٢ـ١
إن مسالة إتقان المهارات الدفاعية وتطبيقها بالشكل الصحيح ومهمة ألنها سـوف تـأودي        
ك الى فوز الفريق المعني ، ومن خالل طبيعة عمل الباحث في مجال اللعبة وكونه احـد  بال ش

الممارسين قد الحظ ضعف في أداء المتابعة الدفاعية وعدم االهتمـام مـع مـدربيهم أثنـاء     
الوقت الكافي لهذه المهارة خالل  نفضال عن ذلك إن اغلب المدربين ال يخصصو، المباريات 

إلى عدم إتقان المهارة بشكل جيد وهـذا يشـكل عائقـا فـي      يمما يؤد، الوحدات التدريبية 
  .االستحواذ على الكرة ، وعليه يقلل من فرص االنتقال إلى الهجوم وتسجيل النقاط 
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  :هدف البحث ٣ـ١
  .معرفة العالقة بين المتابعة الدفاعية ونتيجة المباريات *

  :فرض البحث ٤ـ١
  .أحصائية بين المتابعة الدفاعية ونتيجة المباريات في كرة السلة هناك عالقة ذات داللة *    
  :مجاالت البحث ٥ـ١
  :المجال البشري  ١ـ٥ـ١

  .العينة من العبي الدرجة الممتازة لكرة السلة      
  :المجال الزماني ٢ـ٥ـ١

  . ٢٠٠٨/ ١٥/٣وحتى  ٢٠٠٧/ ٢٥/١٢المدة من       
  :المجال المكاني  ٣ـ٥ـ١

الداخلية لكرة السلة في نادي الكرخ الرياضي وقاعة الشـعب وقاعـة نـادي     القاعات *     
  . االعظمية 

  :الدراسات النظرية والمشابهة  ١ـ٢
  :مفهوم المهارة  ١ـ١ـ٢ 

أنها تلك الحركات التي تؤدي بوجود تكنيك رياضـي تعلـم مـن قبـل     (تعرف المهارة      
  )١()اضية وتخضع للقوانين واللوائح المنظمة للفعاليات الري

تصرف اوتماتكي إرادي وتنفذ على أساس أنها طرقـة اوتماتكيـة   (وهي تظهر على أنها      
)٢()لتحقيق تصرف ما

 .  

  :)٣ (المتابعة الدفاعية في كرة السلة ٢ـ١ـ٢
إن أداء المتابعة الدفاعية هي محاوالت الالعب المدافع للحصول على الكرة المرتدة مـن        

وان الفريق الذي يسيطر على الكـرة  ، ها من الهدف اثر التهديف الفاشل أعلى نقطة بعد ارتد
يملك السيطرة على المباراة أطول فترة ممكنة وهذا العامل يعطي الفريق المدافع فرصا أكثـر  

لذلك فان . وان الفريق تزداد فرصه في زيادة فرص الهجوم وفرص تسجيل النقاط ، للتسجيل 
حاوالت الالعب المدافع لالسـتحواذ علـى الكـرة وذلـك نتيجـة      م(وهي ، المتابعة الدفاعية 

  .)٤ ()التصويبات غير الناجحة

                                                
  . ٢٦٥ص،١٩٨٧،مطبعة وزارة التعليم العالي،جامعة بغداد،٢ط،التحليل الحركي:وجيه محجوب (١)

 .٢٢٥ص،١٩٨٨،مطبعة التعليم العالي،بغداد،مبادئ علم التدريب الرياضي:قاسم حسن حسين. عبد علي أنصيف(٢) 
  ٧٥، ص١٩٨٢، القاھرة ، دار الفكر العربي ،  القیاس في كرة السلة:بحي محمد محمود عبد الرحیم ومحمد ص (٣)
  .٧٥،صالمصدر نفسھ: محمد محمود عبد الرحیم وحمد صبحي  (٤)
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وكذلك عند أداء المتابعة على الالعب المدافع وبعد سحب الكرة من قبل زميله إن يأخـذ       
فراغا مناسبا ويتحول بسرعة إلى الوضع الهجومي لتحقيق أهداف الهجوم السريع والوصـول  

  . )٥ ()عودة امتالك الهجوم(كذلك عرفت بأنها . م المهاجم صفوفه الدفاعية إلى هدف الخص
  :) ٦ (النقاط الرئيسة في نجاح المتابعة الدفاعية ٣ـ١ـ٢

تعد مهارة المتابعة الدفاعية عند تطبيقها في المباريات على بعض نقاط أساسـية مهمـة         
  :بدرجة كبيرة على هذه النقاط وهي  حيث يعتمد نجاحها، تساعد المدافعين على القيام بها 

  :ـ التوقع ١
ـ ، انسجام هدف الحركة مع الحركات التي تليها (عن  ةهو عبار       عأو هي انسجام الفكر م

إن أهمية التوقع الحركي تنصب على هدف الحركة ثم لحطة التصرف ، )٧( )الحركات المتعددة
أدائها بصورة مضبوطة فأنه سوف يقوم فمتى ما توقع الالعب هدف الحركة المراد ، الحركي 

وهذا يعتمد على التجارب الحركية السـابقة والمتراكمـة علـى    ، بالتصرف الحركي الصحيح 
  .الالعب والتي تعد أحدى أسباب  النجاح التوقع 

أما في لعبة كرة السلة وخاصة في مهارة المتابعة الدفاعية فان التوقع السريع والمسـبق        
د الكرة واتجاهها من الهدف يضمن للمدافع اتخاذ المكان الصحيح والتوقيت الجيـد  لزاوية ارتدا

حيث انه كلما كانت سرعة التوقـع  ، ألداء المتابعة بدقة عالية واالستحواذ على الكرة المرتدة 
  .) ٨(الحركي عالية من العب السلة سيكون رسم الهدف ايجابيا مع تحقيقه

شكل نقطة البد من توفره للمهاجم كونه األساس الذي يمكن مـن  من هذا الفهم فان التوقع ي    
  .والذي اليمكن أن يأتي أال من خالل التمرين والمنافسات ، خالله أداء المتابعة الدفاعية 

  :) ٩(ـ اتخاذ المكان المناسب٢
من واجبات المدافعين معرفة كيفية تنفيذ المتابعة الدفاعية واخذ الموقع المناسـب قـرب        

  .  بعد كل تصويب بما في ذلك الالعب المصوب على الهدف، لسلة ا
آذ إن المدافع الجيد الـذي  ، فيجب على الالعب المدافع أن بتابع الالعب المهاجم وحركاته     

لذا فانه يتحرك بسـرعة باتجـاه   ، يجيد المتابعة يتوقع فيما إذا كان التصويب ناجحا أو فاشال 
  .التخاذ المكان المناسب واألفضل واألكثر أهمية في المتابعة الهدف لحظة عملية التصويب 

                                                
 ٥٩، ص١٩٩١، بغداد ، مطابع دار الحكمة ،  كرة السلة ، أساسیات ، التفوق،  ترجمة علي جعفر سما كة: نیل یاس ودیك موتا  )٥(

 ١٥٣،ص ١٩٨٩، جامعة بغداد ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، م الحركةعل: وجیھ محجوب  (٦)
  ١٥٣ص.المصدر نفسھ: وجیھ محجوب  (٧)

، مطبع       ة جامع       ة   ١ج، ،جامع       ة بغ       داد ، ،التعل       یم الحرك       ي ،  عل       م الحرك       ة :وجی       ھ محج       وب  (٨)
  ٢٠٥ص،١٩٨٥،الموصل

  .١٤١ص،١٩٩٠،مطبعة التعليم العالي في الموصل،بغداد جامعة،دليل التدريب في كرة السلةعبد الحكيم محمد وآخرون؛ (٩)
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زاويـة  ، إن اختيار المكان المناسب تحدده عوامل كثيرة منها التي انطلقت منهـا الكـرة        
ارتدادها وسرعتها ووضعية الالعبين وطريقة تحركهم للحصول على المنطقة المناسبة للمتابعة 

وألجل نجاح المدافع للحصـول علـى المكـان    . هدف وبعد وقرب الالعب المصوب على ال
للوقوف في المكان المناسـب  ، تغيير اتجاهه ، المناسب فال بد له من استخدام قدراته وخداعه 

من الهدف بحيث يمكنه من الحركة السريعة دون أي مضايقة مـن قبـل المهـاجم عنـد أداء     
  .المتابعة الدفاعية 

  : ـ القفز عاليا٣
القفز إلى األعلى والتوقيت المناسب للقفز بحيث يتجه جسـم المـدافع باتجـاه    وفيه يكون      

ويـتم بـدفع القـدمين    ، وألجل الوصول إلى ارتفاع عالي فالبد أن يكون القفز قويـا  ، الكرة 
إضافة إلى ذلك يجب أن يكون القفز في المتابعة الدفاعية متناسبا مـع ارتفـاع   ، لألرض بقوة 

ف في أعلى نقطة من القفز ولغرض تجنب إعاقة يد المهاجم للكرة  مـن  الكرة المرتدة مع الهد
بل ، متأخر أو مبكرا الن في كلتا الحالتين سيؤدي إلى فقدان الكرة  زهنا على المدافع أن ال يقف
حركة طبيعية وأساسية مهمة يتطلب من العب كرة السلة إتقان هـذه  (العمل على تحسين القفز 

  .)١٠()الحركة 
يستطيع المدافع عن طريقها من الحصول على االرتفـاع الجيـد وأداء المتابعـة     حيث      

  .الدفاعية 
  :)١١(ـ زواية ارتداد الكرة ٤

وألجل أن ينجح المدافع في متابعة الكرة وجب ، يقصد الرواية التي بها الكرة من الهدف      
  :عليه معرفة ما يأتي 

المعاكسة لجهة المصوب عند التصـويب مـن    ـ في اغلب األحيان ترتد الكرة إلى الزاوية١
  .الجوانب 

  .ـ تردد الكرة بشكل مستقيم وحاد عندما يكون التصويب بشكل مستقيم وقوس قليل ٢
  .ـ عند التصويب بقوس عالي فان الكرة تردد عاليا وطويلة ٣
م فان الكرة تكون قريبـة مـن الهـدف عنـد     ٤ـ في حالة التصويب من مسافة قد تتجاوز ٤

  .دها ارتدا

                                                
جامعة بغ داد مطبع ة دار الكت ب للطباع ة والنش ر ف ي       ،الخططیة، التدریب تكرة السلة، المھارا: د محمد رشادودا،أیاد عبد الكریم (١٠)

  ١١٤ص،١٩٨٩،الموصل
ـ بول أ (١١) مكتبـة  ،سـوريا ،١ط،عـادل بعـد اهللا   ترجمـة  ،األساليب الفنيـة للعبـة كـرة السـلة للمـدربين والالعبـين      :مدوـ

  ٦٠ـ٥٩ص،١٩٦٣أطلس،
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ـ لذا البد من المدافع أن يقدر الزواية تقديرا جيدا لمعرفة مكان ارتداد الكـرة فـي أثنـاء    ٥
وهذا يأتي بطبيعة الحال من خالل زيادة التدريب عليها ضمن الوحدات التدريبيـة  ، المباريات 

.  
  :) ١٢(ـ سرعة ارتداد الكرة٥ 

حيـث  ، في نجاح المتابعة او فشـلها  أما سرعة ارتداد الكرة من الهدف فتمثل دور كبير      
هنالك الكثير من المتابعات الدفاعية التي تحدث في المباراة التي يتمثل بها الالعـب المـدافع   

ذلك لعدم معرفة لسرعة ارتداد الكرة أو نتيجة لالختالف مـا  ، بمالقاة الكرة أو سيطرته عليها 
إن يكون ارتدادها أما بعيدا أو قريبـا   وهذا ما يؤدي إلى، بين سرعتها وقفز الالعب  المدافع 

أي خلـق  ، عليه يتطلب من المدافع أن يوفق ما بين سرعة الكرة وعملية القفـز  . من الهدف
حالة من التناسب ألطردي بينهما وان تكون لديه التقدير الجيد لسرعة ارتداد الكرة متناسبة مع 

  . قفزته
  : )١٣(صفات الالعب المدافع ٤ـ١ـ٢

رياضية تتطلب لمن يلعبها أن تتوفر فيه بعض الصفات التي تتماشى مع كبيعـة   لكل لعبة    
ولعبة كرة السلة كإحدى األلعاب الرياضية تحتوي على الكثير من الصـفات التـي   ، أحداثها 

ويرى الباحث أن الالعب المتابع يتصـف بالصـفات   ، يجب أن يتصف بها العب كرة السلة 
  :آالتية 

  : )١٤(ـ طول القامة١
حيث إن للطول أهميـة كبيـرة فـي    ، من صفات الالعب المتابع أن يكون طويل القامة      

كما انه يشكل صفة أساسية فـي مهـارة   ، مهارات كرة السلة لهذا فأنها تعد لعبة طوال القامة 
المتابعة لدوره في الكثير من الصراعات التي تحدث تحت السلة أثناء المبـاراة بـين المـدافع    

  .حصول على الكرة المرتدة من الهدف والمهاجم لل
  : ةـ اللياقة البد ني٢

تكتسب اللياقة البدنية أهمية كبيرة في أعداد الالعبين حيث أن تطور عناصرها يسـاعدها       
وتعرف اللياقة البدنيـة  . بدرجة كبيرة على المهارات للوصول إلى اإلنجاز العالي في أي لعبة

القدرة على االسـتمرار فـي   (وهي أيضا . )١٥()ب وطويلالقدرة على تحمل مجهود صع(بأنها

                                                
  .٩٨ص،١٩٨٩،مطابع التعليم العالي،البصرة،االختبار في كرة السلةريسان خريبط وآخرون؛ )١٢(
  

  .١٣٧ص،١٩٨٥،مطبعة جامعة الموصل،جامعة الموصل،أسس ومبادئ كرة السلة: وآخرون تحمودافائز بشير  (١٣)
  . ٧٥ص،١٩٨٢،القاهرة دار الفكر العربي،القياس في كرة السلة: صبحيمحمد محمود عبد الرحيم ومحمد  (١٤)
  .٤٣ص،١٩٨٨، مطبعة التعليم العالي،جامعة بغداد،وطرق تحقيقها ةاللياقة البد ني: منصور جميل،قاسم حسن حسين (١٥)
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أما في لعبة كرة السلة فان اللياقة البدنية تعني كفاية الالعـب  . )١٦()النشاط الحركي لفترة أطول
  .وقدرته على أداء متطلبات سواء كانت بدنية خططية 

  :ـ سرعة رد الفعل ٣
معين بأقصر مدة ممكنة مـن لحظـة    ..قدرة الالعب لالستجابة الحركية لمثير (يقصد بها     

  .)١٧()استالم المثير إلى لحظة االستجابة له
وهي صفة ضرورية لالعب المتابع حيث تمثل دورا مهما وحاسما في كثير من الحـاالت      

ذلك الن طبيعة اللعب الحـديث  ، التي تحتاج إلى رد فعل سريع يجب أن يتم بفترة قصيرة جدا
، فعل سريع من قبل الالعب وخاصة في مهارة المتابعة الدفاعية  في كرة السلة يحتاج إلى رد

فعند التصويب على الهدف أو في حالة الرمية الحرة األخيرة فان المدافعين يحـاولون الـدفاع   
  .عن الهدف أيضا عن طريق المتابعة 

  :)١٨(ـ التوقيت٤
المتابع ويقصد به  يعد التوقيت صفة تضاف إلى بقية الصفات الواجب توفرها لدى الالعب    

الكرة واالستحواذ عليها لكي يمكـن   لمالقاةاللحظة التي يمكن أن يتحرك آو يقفز بها الالعب 
  .أن ينجح مهمته بالمتابعة الدفاعية 

  :ـ الدقة ٥
) ١٩()القدرة على توجيه الحركات اإلرادية التي يقوم بها الفرد نحو هدف معين(تعني الدقة     

.  
األساسية في األلعاب التي تتطلب المهارة في أداء نشاط معـين ولكنهـا   وهي من الصفات     

  .تختلف من لعبة إلى أخرى 
أما في كرة السلة فلها تأثير ايجابي في تغيير نتائج المباراة من خالل المتابعـة الدفاعيـة       

  .لصالح الفريق الذي يتقن هذه الصفة بشكل جيد 
  
  
  

                                                
عـة التعلـيم العـالي فـي     مطب،جامعة بغـداد ،االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضية قاسم المندالوي وآخرون؛ (١٦)

  . ١١٤ص،١٩٨٩،الموصل
  

  ٧٤ـ٧٣ص،١٩٨٨، دار الكتب للطباعة والنشر في الموصل،جامعة الموصل،كرة القدمزهير الخشاب وآخرون؛  (١٧)
مطبعـة التعلـيم العـالي فـي     ،جامعة بغـداد ،االختبارات والقياس والتقويم في التربية الرياضيةقاسم المندالوي وآخرون؛  (١٨)

  ١١٧ص،١٩٨٩،الموصل
  .٧٤ـ٧٣ص،١٩٨٨،المصدرنفسهزهير الخشاب وآخرون ؛  (١٩)
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  :الدراسات المشابهة ٢ـ ٢
متابعة الكرة الهجومية المرتدة من الهدف وعالقتها بنتائج (( ١٩٩٠راسة محمد صالح د *    

  )٢٠())المباريات 
ولغايـة   ١٤/١٢/١٩٨٩أجرى بحثه على أندية بغداد للدرجـة الممتـازة للفتـرة مـن           

٢١/٣/١٩٩٠ .  
  :وكان هدفا الدراسة 

  .د للدرجة الممتازةـمعرفة نسبة تطبيق المتابعة الهجومية لدى فرق أندية بغدا١
  .ـمعرفة نوع العالقة بين المتابعة الهجومية ونتائج المباريات ٢

  :واستنتج من بحثه مايلي
ـ ظهور نسبة قليلة للمتابعة الهجومية إلى مجموع محاوالت المتابعة لعينة البحث كافة حيث ١

  %.٢٠ر٥٧باغت 
هجومية كانت ضعيفة وغير جيـدة  ـنسبة النقاط التي تم تسجيلها من نجاح تطبيق المتابعة ال٢

  %.١٠ر٧٥آذ بلغت 
  %.٧٩ر٤٣حيث بلغت ، ـارتفاع نسبة المتابعة الهجومية الفاشلة لجميع فرق العينة ٣
  .ـوجود عالقة ارتباط غير معنوية بين المتابعة الهجومية ونتائج المباريات ٤

  :وأوصى بما يلي
  .لدفاعية في الوحدات التدريبية اليومية ـاعطاء الوقت الكافي للتدريب على مهارة المتابعة ا١
ـ التركيز على تدريب الالعبين على هذه المهارة بوجـود مـدافعين وبظـروف مشـابهة     ٢

  .لظروف المباراة 
ـ ضرورة أجراء االتحاد العراقي المركزي لكرة السلة إحصائيات لكل فرق أنديـة بغـداد   ٣

شكل نشرة داخلية بعد انتهاء مرحلـة مـن   الدرجة الممتازة وبجميع مهارات اللعبة،وإظهارها ب
  .الدوري 

ـ ضرورة أجراء بحوث ودراسات مشابهة سنوية،لمعرفة تطور مستوى مهـارة المتابعـة   ٤
وهنا قام الباحث ومن خالل التطور الحاصل باللعبة وسرعة االداء الخططي ودخـول  .الدفاعية

بدنية واختالف بعـض فقـرات   سنة وارتفاع اللياقة ال٢٠وبعد مرور اكثر من .متغيرات مهمة
قانون اللعبة وتطبيق احتكاك الالعبين في نصف الساحة الثانية وعدم الرجـوع الـى السـاحة    

                                                
غير منشورة، جامعة بغداد،  رسالة ماجستير، متابعة الكرة الهجومية المرتدة من الهدف وعالقتها بنتائج المبارياتمحمد صالح؛ (٢٠)

  . ١٩٩٠ ، كلية التربية الرياضية
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النتهاء الهجمة على الفريق الخصم وطبيعـة  ) ثانية٣٠(الخلفية ووجود وقت قليل جداً محدد في
  .   خطط االنتشارللفريق الخصم 

  :ـ منهج البحث وإجراءاته ٣
يعة المشكلة المراد حلها هي التي تحدد منهج البحث المسـتخدم للحصـول علـى    إن طب(     

لذا وعلى هذا االساس أستخدم الباحث المنهج الوصفي .  )البيانات والمعلومات الدقيقة والموثقة
باألسلوب المسحي للوصول إلى النتائج والذي يعد واحد من المناهج األساسية في البحوث الـو  

  .طريقها جمع الحقائق واستخالص النتائج الالزمة لحل المشكلة  التي يتم عن ةصفي
  :عينة البحث  ٢ـ٣

العينة هي النموذج الذي يجري الباحث محور عمله عليه لذا كانت العينة المختارة مـن        
الدفاع الجوي ، شهيد اوهـان ، الناصـرية ،   ، االرمني،الكرخ، االعظمية (العبي أندية بغداد 

حيث تم اختيارهم من . في كرة السلة للدوري الممتاز ) وانية ، دهوك ، سليمانية الجيش ، الدي
  .المجتمع األصلي كونهم مستمرين في اللعب

  :أدوات ووسائل جمع المعلومات  ٣ـ٣
  )).١(ملحق رقم(ـ استمارة خاصة للمسح الميداني ١
  .ـ المصادر العربية واألجنبية ٢
  .ـ حاسبة يدوية صغيرة٣
  .ألندية في بغدادـ مالعب ا٤
  .)٢١(ـ فريق عمل مساعد٥
  :تصميم االستمارة ٤ـ٣

لتقييم مستوى األداء المتابعة *قام الباحث بوضع استمارة مقترحة وعرضها على الخبراء      
وناقش الباحث من خالل تسجيل محـاوالت المتابعـة الدفاعيـة    . الدفاعية لالعبي أندية بغداد 
  .  ٢٠/٢/٢٠٠٨ولغاية  ٥/١/٢٠٠٨لغرض ذاته خالل فترة من الناجحة والفاشلة التي تحقق ا

  :التجربة االستطالعية  ٥ـ٣
الجل التأكد مـن  . لقد أجرى الباحث تجربة استطالعية على احدى المباريات كرة السلة      

المباريات وقـد وضـع الباحـث     مدى أمكانية فريق العمل في مالحظة المتابعة الدفاعية أثناء
وتـم أجـراء   . والتعرف على مستوى العبين كرة السـلة ) ١ملحق(استمارة مناسبة للمالحظة

بعض التعديالت وتصحيح بعض األخطاء من خالل ما يجده مناسبا للظروف المختلفـة فـي   

                                                
  .اود ، ریاض احمد ، مروان علي مجید محمد ، رشید حمید ، سالم د: فریق العمل  ) (٢١

  .ایمن صارم .م.علي احمد،م.مھند عبد الستار،م.د.م.ثائر داود،أ.د.أ *
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باحـث  ومن خالل هذه التجربة قام ال. المباريات فقد شملت التجربة حضور الباحث للمباريات 
  :بما يلي

  .ـ مدى صالحية استمارة التسجيل ١
  .ـ مدى أمكانية فريق العمل ٢
  .ـ مدى إمكانية صالحية األدوات ٣
  .ـ يحصل الفريق الفائز على نقطتين بينما الفريق الخاسر على نقطة واحدة٤
  :إجراءات البحث ٦ـ٣
ممتـاز وسـجل   ـ قام الباحث وفرق العمل بحضور المباريات التي جرت فـي الـدوري ال  ١

  .المحاوالت الدفاعية الناجحة والفاشلة خالل المباراة 
ـ كانت تقام مباراة واحدة في كل عشرة أيام تقريبا حيث قـام الباحـث مـن خـالل هـذه      ٢

  .المباريات المقامة من تسجيل البيانات الخاصة بالمتابعة الدفاعية 
والتي تم فيها تقيـيم  ) ١٠/٣/٢٠٠٨ـ    ١/٢/٢٠٠٨(ـ تم تسجيل البيانات خالل الفترة من ٣

  .المتابعة الدفاعية لالعبي األندية الممتازة بكرة السلة 
  .ـ قام الباحث بمراقبة خمسة لعبات لعشر اندية مختلفة ٤
  :الوسائل اإلحصائية ٦ـ٣

قام الباحث باستخدام الوسائل االحصائية المناسبة وبالشكل الذي يخدم البحـث    لمعرفـة       
الدفاعية الناجحة والفاشلة من مجمـوع المتابعـات الدفاعيـة لالعبـي األنديـة      نسبة المتابعة 

  .المشاركة 
v ٢٢(١٠٠× الكل / الجزء (%) = النسبة المئوي( 

v ٢٣()٢،ر١ر)١ن ـ+(٢/١،ر١ن ر=رن(معامل ارتباط سبرمان ـ براون( 

 

v ٢٤()                                            =ر(معامل ارتباط بيرسون( 

  

  

  

  

  

                                                
 .١٠٢، ص١٩٨١،األردن ، مكتبة األقصى ، ٢، ج مبادئ اإلحصاء في التربیة وعلم النفس: عبد الرحمن عدس (٢٢)

، الموصل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة  دنیة والریاضیةمبادئ االحصاء واالختبارات الب: نزار الطالب،محمود السامرائي (٢٣)  
   . ١٣٦،ص ١٩٨١والنشر ، 

،ترجمة،عبد علي نصیف،محمود السمارائي،دارالحریة  طرق االحصاء التربیة الریاضیة: رودي شتملر (٢٤)
   .١١٩،ص١٩٧٤للطباعة،
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  :ـ عرض وتحليل النتائج ومناقشتها ٤
  :عرض النتائج وتحليلها ١ـ٤

تبين الجداول أدناه عدد المحاوالت الناجحة والفاشلة للمتابعة الدفاعية لالعبين األندية المشاركة 
  .ة لكرة السلة 

  )١(جدول 
حة والفاشلة والنسبة المئوية ونتيجة المباراة لفريقي نادي يبين عدد المتابعات الدفاعية الناج

  .االعظمية ونادي الكرخ
عــــدد   اسم الفريق

ــات  المتابع
  الدفاعية

ــات  المتابع
  الناجحة

النســــبة 
  المئوية

ــات  المتابع
  الفاشلة

النســــبة 
  المئوية

ــة  نتيجــ
  المباراة

فريق نادي 
  االعظمية

  خسارة   %٥٥,٥٥  ١٠  %٤٤,٤٤  ٨  ١٨

فريق نادي 
  رخالك

  فــوز  %٣٨،٤٦   ١٠  %٦١،٥٣   ١٦  ٢٦

      ٢٠    ٢٤  ٤٤   المجموع
متابعة دفاعيـة حيـث بلغـت    )١٨(يبين لنا ان نادي االعظمية قام)١(من مالحظة الجدول   

بينما بلغـت المتابعـة الدفاعيـة    %)٤٤,٤٤(والنسبة المئوية)٨(المتابعة الدفاعية الناجحة منها
متابعة دفاعية حيث بلغـت  )٢٦(اما نادي الكرخ قام %). ٥٥,٥٥(والنسبة المئوية١٠٩(الفاشلة

بينما بلغت المتابعـة الدفاعيـة   %)٦١,٥٣(والنسبة المئوية)١٦(المتابعة الدفاعية الناجحة منها
  %).٣٨,٤٦(والنسبة المئوية)١٠(الفاشلة 
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  )٢(جدول 
مباراة لفريقي نادي يبين عدد المتابعات الدفاعية الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية ونتيجة ال

  . االرمني ونادي الدفاع الجوي
عـــدد   اسم الفريق

المتابعات 
  الدفاعية

ــات  المتابع
  الناجحة

النســــبة 
  المئوية

ــات  المتابع
  الفاشلة

النســـبة  
  المئوية

ــة  نتيجــ
  المباراة

ــادي    نــ
  االرمني

  خسارة   %٢٨،٥٧  ٤   % ٥٧،١٤  ٨   ١٤ 

ــادي     نــ
  الدفاع الجوي

  فــوز  %٣٨،٤٦   ١٠  %٦١،٥٣   ١٦  ٢٦

      ١٤    ٢٤  ٤٠    المجموع
متابعة دفاعية حيث بلغت المتابعـة  )١٤(يبين لنا ان نادي االرمني قام)٢(من مالحظة الجدول
بينما بلغـت المتابعـة الدفاعيـة الفاشـلة     %)٥٧,١٤(والنسبة المئوية)٨(الدفاعية الناجحة منها

متابعة دفاعية حيـث بلغـت   )٢٦(اما نادي الدفاع الجوي قام %). ٢٨,٥٧(والنسبة المئوية)٤(
بينما بلغت المتابعـة الدفاعيـة   %)٦١,٥٣(والنسبة المئوية)١٦(المتابعة الدفاعية الناجحة منها

  %).٣٨,٤٦(والنسبة المئوية)١٠(الفاشلة 
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  )٣(جدول 
ي لفريقي ناد يبين عدد المتابعات الدفاعية الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية ونتيجة المباراة

  .الديوانية ونادي الناصرية 
عـــدد   اسم الفريق

المتابعات 
  الدفاعية

ــات  المتابع
  الناجحة

النســــبة 
  المئوية

ــات  المتابع
  الفاشلة

النســــبة 
  المئوية

ــة  نتيجــ
  المباراة

ــادي    نــ
  الديوانية 

  فــوز   %٤٠   ٤  %٦٠   ٩   ١٣

ــادي    نــ
  الناصرية   

  خسارة  %٣٧،٥   ٩  %٦٢،٥   ١٠  ١٦

      ١٣    ١٩  ٢٩   المجموع
متابعة دفاعية حيث بلغت المتابعـة  )١٠(يبين لنا ان نادي الديوانية قام)٣(من مالحظة الجدول
والنسبة )٤(بينما بلغت المتابعة الدفاعية الفاشلة %)٦٠(والنسبة المئوية)٩(الدفاعية الناجحة منها

فاعيـة  متابعة دفاعية حيث بلغـت المتابعـة الد  )١٦(اما نادي الناصرية  قام %). ٤٠(المئوية
والنسـبة  )٩(بينما بلغت المتابعة الدفاعية الفاشلة %)٦٢,٥(والنسبة المئوية  )١٠(الناجحة منها

  %).٣٧,٥(المئوية
  )٤(جدول رقم

لفريقي نادي  يبين عدد المتابعات الدفاعية الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية ونتيجة المباراة
  .شهيد اوهان ونادي دهوك 

عـــدد   اسم الفريق
عات المتاب

  الدفاعية

ــات  المتابع
  الناجحة

النســــبة 
  المئوية

ــات  المتابع
  الفاشلة

النســــبة 
  المئوية

ــة  نتيجــ
  المباراة

نادي شهيد   
  اوهان

  فــوز   %٤٠  ٨  %٦٠  ١٢  ٢٠

  خسارة  %٥٥،٥٦  ١٠  %٤٤،٤   ٨  ١٨  نادي دهوك   

      ١٨    ٢٠  ٣٨   المجموع
تابعـة دفاعيـة حيـث بلغـت     م)٢٠(يبين لنا ان نادي شهيد أوهان قام)٤(من مالحظة الجدول

بينما بلغت المتابعة الدفاعية الفاشـلة  %)٦٠(والنسبة المئوية)١٢(المتابعة الدفاعية الناجحة منها



  ثامر محاد رجه الباحث                                                                      ٢٠٠٩االول جملة علوم الرياضة  العدد 
 

 
 

٣٦٠ 

متابعة دفاعية حيـث بلغـت المتابعـة    )١٨(اما نادي دهوك  قام %). ٤٠(والنسبة المئوية)٨(
تابعـة الدفاعيـة الفاشـلة    بينما بلغت الم%)٤٤,٤٤(والنسبة المئوية  )٨(الدفاعية الناجحة منها

  %).٥٥,٥٦(والنسبة المئوية)١٠(
  )٥(جدول رقم

لفريقي نادي  يبين عدد المتابعات الدفاعية الناجحة والفاشلة والنسبة المئوية ونتيجة المباراة
  .سليمانية ونادي الجيش 

عــــدد   اسم الفريق
ــات  المتابع

  الدفاعية

ــات  المتابع
  الناجحة

النســــبة 
  المئوية

ــات  المتابع
  اشلةالف

النســــبة 
  المئوية

ــة  نتيجــ
  المباراة

ــادي    نـ
  الجيش

  فــوز   %٤٠   ٤  %٦٠   ٩   ١٠

ــادي    نـ
  سليمانية    

  خسارة  %٢٧،٢٧  ٦  %٧٢،٧٢  ١٩  ٢٢

      ١٠    ٢٨  ٣٢   المجموع
متابعة دفاعية حيث بلغـت المتابعـة   )١٠(يبين لنا ان نادي الجيش قام)٥(من مالحظة الجدول
والنسبة )٤(بينما بلغت المتابعة الدفاعية الفاشلة %)٦٠(بة المئويةوالنس)٩(الدفاعية الناجحة منها

متابعة دفاعية حيث بلغت المتابعة الدفاعية الناجحة )٢٢(اما نادي سليمانية قام %). ٤٠(المئوية
والنسـبة  )٦(بينما بلغـت المتابعـة الدفاعيـة الفاشـلة     %)٧٢,٧٢(والنسبة المئوية  )١٩(منها

  %).٢٧,٢٧(المئوية
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  )٦(جدول
  .يبين العالقة بين المتابعة الدفاعية الناجخة ونتيجة المباريات 

المتابعة الدفاعية   االندية الفائزة
  الناجحة

  معامل االرتباط  نتيجة المباريات

  ٨٥,٠  ٢  ١٦  نادي الكرخ
  ٨٥,٠  ٢  ١٦  نادي الدفاع الجوي

  ٧٨,٠  ٢  ٩  االرمني
  ٨٣,٠  ٢  ٨  نادي الناصرية
  ٧٨,٠  ٢  ٩  نادي الجيش

توصل الباحث الى وجود عالقة أرتباط ذات داللة معنويـة عاليـة   )٦(من مالحظة جدول    
  .ممايدلل على ان للمتابعة الدفاعية الناجحة ذات عالقة وثيقة بنتائج المباريات الفرق 

  :مناقشة النتائج ٢ـ٤
ريب الصـحيح  يعزو الباحث اسباب تفوق الفرق التي حصلت على المراكز االولى الى التد    

فضال عن ذلك تاكيـد  . في االساليب الدفاعية والى التدريب الخططي المتبع من قبل المدرب 
المدربين على التدريب المستمر للمتابعة الدفاعية لالئيقان بانها من متطلبات االساسية لتغلـب  

هذه المهارة الفريق في المباراة وما يعطوه من وقت كافي من الجرعات التدريبية والتاكيد على 
  .بشكل مكثف لما لها من اثر بالغ االهمية في تحقيق الفوز

كما يعزو الباحث الى اسباب معنوية في الفروق ومعامالت االرتباط العالية الى المتابعات      
الدفاعية الناجحة والتي تنتهي دائماً بتسجيل تصويبة ناجحة للحصول علـى النقـاط توصـل    

وجود العبين سـريعي االسـتالم    (أضافة الى ذلك تبين للباحث ان . الفريق المعني الى الفوز
وذلك من خالل اجـراء   )٢٥()من المتابعة الدفاعية الناجحة للكرة ومن ثمة اداء تصويبة ناجحة

  .مقابلة مع احد مدربي لعبة كرة السلة في نادي الكرخ
البلـوك امـام   (عمـل   كما يعزو الباحث الى التأكيد على المتابعة الدفاعية مـن حيـث        

إلرباك الفريق الخصـم والقـدرة علـى    ) Rebwndمع الفريق الخصم ، Swechatالخصم،
اضافتاً الى ذلك وجود العبين طوال القامة لما لهم اثر كبير في مهارة . االستحواذ على الكرة 

  .       المهارة المتابعة الدفاعية وقدرتهم على التوقيت في المتابعة الناجحة والوصول الى الدقة في 
  :ـ االستنتاجات والتوصيات ٥
  :االستنتاجات  ١ـ٥

                                                
  . الریاضیة  علي احمد ؛ احد مدربي نادي الكرخ الریاضي ، واستاذ في كلیة التربیة.م.م (٢٥)
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  .ـ كانت نسبة تطبيق المهارة المتابعة الدفاعية ضعيفة مقارنة بنسبة للمتابعة الهجومية١
 ـ الضعف في التدريب على المتابعة الدفاعية مما يؤدي الى حصول اصابة ٢

 .على الفريق المدافع

لى هذه المهارة ولوحظـت فـرق واضـح مـن خـالل      ـ هناك ضعف في التدريب ع٣
 .  وكان ذلك من خالل زيارات في بعض االندية اثناء التدريب .االحصائيات

ـ هناك ضعف في المستوى البدني من خالل سحب الكرات ولوحظ هذا خاصة في نهاية ٤
 .المبارات مما اثر على االداء الدفاعي للفريق 

  :التوصيات ٢ـ٥
  .افي لتدريب على مهارة المتابعة الدفاعية اثناء التدريبـاعطاء الوقت الك١
ـضرورة اهتمام المدرب بالمتابعة الدفاعية النها تعتبر واحدة من المهارات االساسية في ٢

كرة السلة والتركيز على تعليم الالعبين مهارة المتابعة الدفاعية وجعل كـل العـب يجيـد    
  ادائها 

بالتـالي  ).م٢(من نصف الالعبين يفـوق اطـوالهم    ـ ضرورة امتالك الفريق عدد اكثر٣
  . تحصل على المتابعة الدفاعية بشكل جيد 

  
  )١(ملحق 

  استمارة تقويم المهارة الدفاعية

المتابعة   
  الناجحة

المتابعة 
  الفاشلة

مجموع 
المتابعات 
  الدفاعية

النتيجة 
  بالنقاط

المتابعات 
  الناجحة

المتابعة 
  الفاشلة

مجموع 
المتابعات 

  يةالدفاع

النتيجة 
  بالنقاط

الشوط 
  األول

                

الشوط 
  الثاني

المجموع     
  الكلي

المجموع       
  الكلي
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  .المصادر 
 

جامعة . التدريبـالمهارات الخططيةـكرة سلةوداد محمد رشاد؛،إياد عبد الكريم •
 .١٩٨٩،مكتبة دار الكتب للطباعة والنشر في الموصل،بغداد

عادل ). ترجمة(، ة للعبة كرة السلة للمدربين والالعبيناألساليب الفنيبول أـ مدوز؛ •
 . ١٩٦٣،سوريا،مكتبة أطلس،١عبد اهللا ،ط

   ١٩٨٨عمان ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،:البحث العلميدوقان عبيدات وآخرون ؛ •

البصرة،مطابع التعليم العالي ، : االختبار في كرة السلةريسان خربيط وآخرون ؛ •
١٩٨٩ . 

،جامعة الموصل،دار الكتب للطباعة والنشر في كرة القدمخرون؛زهير الخشاب وآ •
 .الموصل 

،بغداد، مطبعة التعليم مبدئ علم التدريب الرياضيعبد علي نصيف،قاسم حسن حسين؛ •
 . ١٩٨٨العالي ،

،األردن، مكتبة األقصى ٢،جمبادئ اإلحصاء في التربية الرياضيةعبد الرحمن عدس؛ •
،١٩٨١ . 

،جامعة بغداد، مطبعة التعليم  دليل التدريب في كرة السلة؛ عبد الحكيم محمد وآخرون •
 . ١٩٩٠العالي في الموصل ،

  ،جامعة الموصل،أسس ومبادئ كرة السلةفائز بشير حمودات وآخرون ؛ •
  .م ١٩٨٥مطبعة جامعة الموصل ،        
  ،جامعةاللياقة البدنية وطرق تحقيقهاقاسم حسن حسين منصور جميل ؛ •
  .١٩٨٩ة التعليم العالي ، بغداد ، مطبع      
  االختبارات والقياس والتقديم في التربيةقاسم المندالوي وآخرون؛ •
  . ١٩٨٩الرياضية، جامعة بغداد،مطبعة التعليم العالي في الموصل ،       
  .١٩٦١،بغداد،المرشد التدريبي في كرة السلة الحديثةلؤي محمد يحيى ؛ •

 
  القاهرة،:اس في كرة السلةالقيمحمد محمود عبد الرحيم ومحمد صبحي؛ •
  .١٩٨٤دار الفكر العربي ،       
  ،اإلسكندرية١،طاللياقة البدنية والتدريب الرياضيموسى فهمي إبراهيم؛ •
  .١٩٧٢،دار الكتب الجامعية ،       
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  ،أساسياتترجمة علي جعفر سماكة،كرة السلةنيل الياس وديك موتا؛ •
  .١٩٩١بغداد ـ مطابع دار الحكمة ، : التفوق       
  ،هارة ، أصول التدريب؛ ترجمة عبد علي نصيف ،مطابع التعليم العالي •

       ١٩٩٠ .  
  ، جامعة بغداد ، مطبعة وزارة ٢، ط التحليل الحركيوجيه محجوب؛  •
  . ١٩٨٧التعليم العالي ،       
، والرياضية  االحصاء واالختبارات البدنيةنزار الطالب،محمود السامرائي؛ مبادئ  •

   . ١٣٦،ص ١٩٨١مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،  الموصل ،
،ترجمة،عبد علي نصيف،محمود  طرق اإلحصاء التربية الرياضيةرودي شتملر؛ •

  .١١٩،ص١٩٧٤السمارائي،دارالحرية للطباعة،

رسالة ، متابعة الكرة الهجومية المرتدة من الهدف وعالقتها بنتائج المبارياتمحمد صالح؛
 .١٩٩٠،الرياضية  جامعة بغداد، كلية التربيةماجستير غير منشورة، 


